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Lõpe
koolis
alustati
naljakuud üsna kelmikalt.
Koolimaja oli hommikul
kihinat ja kahinat täis, sest
oli
põnev
oodata
klassikaaslasi, kes mitte just
tavapärases riietuses kooli
ei ilmunud. Juuksed püsti,
kilinaid kolinaid käed ja
kaelad täis. Kellel huuled
sinised, kellel juuksed punased. Ühel tukk ühtepidi püsti, teisel jälle
teistpidi. Poisid olid selleks päevaks ekstra soengud teinud.
Koolipäeva jooksul proovisid küll õpetajad õpilastele ja vastupidi
tünga teha. Eks mõnel korral mindi alt ka. Hea nali mõjub alati hästi,
sest naer on terviseks.
Siiski ei seganud kõik see
tõsist õppetööd.
Lapsed, kes olid vaeva
näinud toreda päeva jaoks,
said “väikese preemia”
päeva lõpus. Muidugi olid
preemia
väärilised
ka
õpetajad, kes naljapäeva
toetasid otseselt ise ka
pungiplikasi mängides.
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JUNNUMAA KUUKIRI
KOONGA MÄNGUDE JUHEND

Eesmärk : Pakkuda võistkondadele ja üksikvõistlejatele võistlusevõimalust ja traditsioonilist
Koonga mängude jätkamist.

Aeg ja koht: Võistlused toimuvad, 1.mai. 2004. a. , mandaat kell 9.30
Koonga koolimajas algus 9.50.
Registreerimine: Kanda raha arvele ja registreerida võistlejate arv hiljemalt 26. aprill. Telf.
päeval 62523 või 52-053-59 Kristi Kangur või meili aadressil griss@hot.ee
Osavõtjad: Are, Halinga, Tõstamaa, Varbla, Virtsu, Hanila, Koonga, Lihula, Kaisma.
Võistlusalad: Lauatennis, kombineeritud teatevõistlus, male, sangpommi rebimine aja peale,
sõudeergomeeter ja võrkpall.
• Lauatennises võib iga võistkond välja panna 2 mees- ja 1 naismängijat. Võistkondliku
paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse ühe parema naise ja ühe meehe tulemused.
• Kombineeritud teatevõistluses osaleb 4 naist.Võistlus toimub aja peale.
• Male võistkonda kuulub 2 meest ja 1 naine. Süsteem selgub kohapeal. Võrdsete punktide
korral otsustab naise tulemus.
• Sangpommi rebimine toimub aja peale24 kg sangpommiga. Võisteldakse kahes kehekaalus,70 kg ja üle 70 kg. Võistkonna suurus piiramatu, kusjuures võistkondlikku arvestusse läheb
kumbagis kehakaalus 2 parema tulemuse punktide summa. Võrdsete punktide korral
arvestatakse –70 kg 2 võistleja punktide summat.
• Sõudeergomeetril selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Võistlejate arv piiramatu.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse eraldi kahe mees- ja kahe
naisvõistleja tulemused.
• Võrkpall 6 - 6 vastu nii nais- kui meeskondadele ( +1 varumängija). Süsteem selgub
kohapeal.
• Selgitatakse ka üldkokkuvõttes võistkondlik paremusjärjestus. Parima võistkonna
selgitamisel läheb arvesse 7 paremat tulemust. Võrdsete punktide korral on määravaks
parem koht meeste võrkpallis.
Läbiviimine: Võistlused korraldab Koonga vald koostöös Pärnumaa Spordiliiduga. Juhendis
määratlemata küsimused lahendatakse kohapeal, esindajate koosolekul.
Autasustamine: Spordialade võitjaid autasustakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnuid
nänni ja diplomiga. I – III koha võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. Üldarvestuses
autasustatakse I - III kohta karikaga ja diplomiga.
Finantseerimine: Võistlustest osavõtumaks 1800 EEK-i võistkonna kohta, kantakse eelnevalt
ülekandega Koonga vallavalitsuse arvele Ühispangas Pärnu kood 401 a/ a 10902001670006
NB! Võrkpall vastavalt ajakavale!
AJAKAVA
9.50 Avamine
10.00 Kombineeritud teatevõistlus , male, lauatennis
Lõunasöök:
10.30 Sangpommi rebimine
12.00-14.00
10.30 Võrkpall N
Õhtusöök:
11.00 Sõudeergomeeter M
16.30-18.00
12.00 Võrkpall M
12.30 Sõudeergomeeter N
Kui keegi tahab osaleda Koonga valla elanikest Koonga
14.00 Võrpall N
mängudel, siis palun end registreerida Kristi Kanguri juures.
15.30 Võrkpall M
Muidu ei tea sööjate arvu. Kes ei registreeru ei saa süüa.
Võistluste pidulik lõpetamine ja
Väga vajalik EELREGISTREERIMINE.
tantsing
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Koonga valla eelarve parandused
summa
Kulu liik
Koonga lasteaed
Õpilaste ühisüritused+aines.
KULUD KOKKU

s.h. töötasu
345000

16000
1142724,83

Tulu liik
Täiendavad hariduskulud
TULUD KOKKU
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab
30. aprillil kell 10:00 - 14:00
Pärnu
Maavalitsuse
suures saalis (Akadeemia 2)


INFOSEMINARI ETTEVÕTJATELE
Käsitletavad teemad:
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse teenused;
Kuidas taotleda:
o Stardiabi;
o Infrastruktuuritoetust;
o Koolitustoetust juhtkonnale ja töötajatele;
o Messitoetust;
o Nõustamistoetust?

summa
16000
11427024,83


9,,6,.(5$9,
Valla laste laulupäev
30. aprillil kell 14oo
Lõpe klubis

Seminari viivad läbi Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse konsultandid.
Seminar on tasuta.
Info ning eelregistreerimine hiljemalt 29.04.2004
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, telefon 44
31 204
http://keskus.parnumaa.ee/

Margus Randmäe
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus


Telefon:

+372 44 31 204

+372
44 31 269
GSM:

+372
51 18 336


Akadeemia
2
80010 Pärnu
EESTI

E-post:
margus@parnumaa.ee

http://keskus.parnumaa.ee/
Toetuste e-kataloog:
http://keskus.parnumaa.ee/toetused

EELTEADE

Lõpe kooli
kokkutulek
toimub 26. juunil
2004
Täpsem info mais.
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Ekskursioon Tallinna
Et avastada toredaid kohti ja paiku üsna lähedal, selleks tuleb
natukene kodust eemale sõita. Nii saigi üks esmaspäev
toredaks reisiks Lõpe kooli suurematele õpilastele.
Tegelikult sai kõik alguse sellest, et tekkis võimalus minna
Tallinnasse telemajja “Tähed muusikas” lindistusele. Et päev
täie ette läheks, pani kooli huvijuht Sirje päevaplaani paika ja
sõidutas meid kõigepealt Lagedile sõjamuuseumi. See kuulub
eraisikule ja mees on
tõesti vaeva näinud.
Muuseumi omanik
Seda kõike, mis meile
Härra Tõrre
seal räägiti, ei jõuaks
siin kirjutada.
Oli
mitmesuguseid tanke ja soomukeid (igal oma kindel
ajalugu ja tee muuseumi). Ühele monstrumile pandi
hääled sisse ja tehti soovijatele sõitu.
Majas sees oli kõike,
mis
sõjast
teada
tahtsid. Meil oli vähe
aega, millest muidugi
oli väga kahju, sest mees rääkis nii huvitavalt ja mahlakalt, et
oleks võinud terve päev seal olla ja memuaare kuulata.
Põnev oli keldrikorrus, kus asus nn relvaladu. Mida kõike seal
ei leidunud… “Nimed marmortahvlil” relvad olid pärit just
sellest samast keldrist. Kindlasti soovitan neile, kes ei ole seal
käinud, minna ja kõike oma silmaga vaadata.
Meie aeg sai otsa ja võtsime suuna telemaja poole. Kella
kahest algas lindistus. Sellele eelnes väike treening selleks, et
oskaks õigel ajal plaksutada ja hõisata.
Meie ette astusid rokkooperi “Jesus Christ
Superstari” peaosalised Stephan Hansen Norrast ja
Alexander Lycke Rootsist
(pildil) ning
vastasvõistkond Liisi Koikson ja Vaiko Eplik. Oli,
mida kuulata. Päris vahva oli vaadata, kuidas
televisiooni
argielu käib.
Koduteel
põikasime
Keila joale.
“Relvaladu” keldris
See suur ja
lai jõeorg on päris kena vaatamisväärsus. Sai
natuke pargis end sirutada ja kuulata jõe orus vee
kohinat.
Kes soovis, sai tõelise sõjamasinaga sõita.

Merike Pikkmets

Keila juga

Näidendipäev Lõpe koolis
08. aprillil kogunes Lõpe klubisse kogu kool ja üsna
palju huvilisi. Nimelt toimub traditsiooniliselt igal
kevadel Lõpe Põhikoolil näidendipäev.
Ei jää kõrvale ükski klass. Eks esinemisest on näha, kes
rohkem vaeva näinud, kes vähem. Kokkuvõttes olid
toredad ja omapärased kõik. Eriti jäid just meelde
pisemad, kes ikka väga hingega olid asja juures. Ei
kartnud nad publikut ega läinud sõnad sassi. Mine tea,
äkki on nende seaski mõni tulevane näitleja…
Merike Pikkmets

Oidremaa naisaseltsi tegemistest

Naisseltsiga Tõstamaa koolis

Et alati ei taha ühes ja samas kohas kokku
saada, siis Noralt tuli hea ettepanek külastada
Tõstamaa mõisa, kus igapäevaselt tegutseb kool.
Selle maja teeb huvitavaks ajalugu, mida on
palju uuritud. Restaureerimise käigus tuleb välja
üha
uusi
seina
ja
laemaalinguid.
Kahetsusväärselt oli kõik see ajalugu peidetud
paksu krohvi alla ja osaliselt ära täksitud, et
segu ikka hästi kinni jääks. Ei oska aru saada

sellest ajast, kes need targad olid, kes sedasi
kõike lasid süüdimatult hävitada. Praegu on
mõisal head peremehed ja maja on väga kenaks
muutunud. Eriti muljet avaldav oli kelder, maja
alune on võlvidega suur ruum, mida kasutatakse
laste riietusruumina ja puhketoana. Kuigi kooli
direktor, kes meile giidiks oli, ütles, et palju on
veel teha ja rahasi ei jätku, on võõrale silmale
kõik väga ilus. Jätkuks tahtmist ja energiat see
kõik kenasti lõpule viia, oleks jälle üks kena
koht siin päikese all.
Kui juba Tõstamaal olime, siis külastasime ka
Shalomi. Alati võtab meid lahkelt vastu .maja
perenaine Reet Rand. On kuidagi kujunenud
aastatega side ja koostöö. Ka Oidremaale tuleb
ta alati meelsasti, kiites just meie rahvast, kes
mõistvalt suhtub abisse ja leiab endale
vajalikku, mitte ei kahma eesmärgil, et endale
pole vaja, aga ei pea naabrinaine ka saama.
Sel korral külastasime Tõstamaad, edasiseks
jälle uued plaanid.
Merike Pikkmets

Austatud ettevõtjad.
Kauplus Kruviturg pakub suures valikus:
•
Elektrilisi tööriistu firmadelt RYOBI, FERM;
•
Erinevatele materjalidele lõikekettaid firmalt RHODIUS;
•
Käsitööriistu firmadelt FELO, KING TOOLS;
•
Keevitusaparaate ja akulaadijaid-käiviteid firmalt DECA;
•
Kompressoreid firmalt FIAC;
•
Poldid, mutrid, kruvid jpm kinnitusvahendeid;
•
Profi kvaliteediga ja soodsa garantiiga padrun- ja lehtsilmusvõtmeid;
•
Puidutöötlemise väikeseadmeid;
•
Värve, pahtleid, hermeetikuid, liime.
Ootame Teid meie kauba ja kataloogidega tutvuma.
Oleme avatud: E-R 8.00-17.00
L 9.00-14.00
Müük ka arvetega, tuua garantiikiri
Lugupidamisega Kauplus Kruviturg

Eesti

Mati Vabi äri
Kruviturg
Väike-Posti 6, Pärnu

Tel 44 26 459
Fax.44 26 364
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Scouts pataljon /2
V.Tamm

Viljandis saadi jõulureedeks kokku üle 30
skaudi, enamasti kooliõpilased ja üliõpilased,
kes määrati II diviisi, mis allus polkovnik
Viktor Puskarile. Uued sõjamehed andsid vande
ja algas õppus.
Järsku pakub huvi ka vandetõotuse tekst, sest
see oli esimene, mida kasutati Eesti sõjaväes.
“Mina tõotan ja vannun pühalikult Eesti
Vabariiki, tema demokraatilist Ajutist Valitsust,
Asutavat Kogu ning sellest järgnevat valitsust ja
riigikorda toetada ja kaitsta välimise ja sisemise
vaenlase, korralageduse ja terrorismi vastu kuni
oma eluga, ühtlasi tunnistan isiku ja kodukolde
puutumatust pühaks ning varandust töö ja vaeva
õiglaseks tasuks. Selle oma tõotuse ja vande
täielikuks
teostamiseks
astun
mina
vabatahtlikult oma enese südame sunni järele
Eesti Scout väeossa teenima ning võtan selle
väeosa asutaja ja juhtide poolt antud
korraldused, kohustused ja käsud oma peale
ning annan ennast vastuvaidlematult nende alla
ja täidan kõik kohe täpipealt. Usaldust ja
truudust Eesti Scout väeosa asutaja ja juhtide
vastu pidades tunnistan ma igat Eesti Scout väe
seaduslikku liiget omaks vennaks, toetan ja
aitan teda igas hädas ja pruugin seda sõna “vend
skaut” igas omavahelises läbikäimises, ühtlasi
seda nimetust pühaks pidades kui vennaliku
armastuse, truuduse ja aususe sümbolit.
Oma tõotuse ja vande mittetäitmise, arguse,
äraandmise teo, sõna kui nõuga, korralduste,
kohustuste ja käskude täitmata jätmise ja oma
scout vennale kuritahtlikult kahjulikuks
saamises, omakasu, auahnuse, salasepitsuste kui
muude sarnaste ihade teostamiseks luban ennast
Eesti skautide poolt karistada ja nuhelda kuni
kõige rängema nuhtlusega. See minu tõotus,
vanne, tunnistus ja lubadus on minu südame
sunni ja targa mõistuse ja teadmise juures vabalt
antud.
Jumal aidaku mind!”
Esimeseks ülesandeks oli skautidel Viljandis
võtta kinni enamlaste agitaatorid ja muud
kahtlased tüübid.
Aga
esimeseks
lahinguülesandeks
anti
skautidele vaenlase väljalöömine Karksi-Nuiast.
Kavaluse ja julge pealehakkamisega tuldi
ülesandega kenasti toime.
Olukord rindel nõudis aga kiiret ja otsustavat
tegutsemist Valga suunal. 17. jaan. 1919.a.

asusid skaudid soomusrongile nr. 2. nende
osavõtul vabastati Valga.
Marienburgi kaitsmine aga nurjus hoolimata
ägedatest
lahingutest
ülekaalukate enamlaste
jõududega.
Nendes lahingutes juhtus
õnnetus, mis kaua aega
rusus tervet väeosa.
Leitnant
H.
Pinka
väeüksus
pidi
kokkulepitud
kohas
ühinema
tagasiteel Leitnant Herbert Pinka
soomusrongile kapten F.
Pinka üksusega. Mitte kaugel ühinemiskohast
ootava salga eelpost pidas hanereas marssivaid
mehi punasteks ja hüüdis “Kto idjot?”.
Leitnandil, kes oli rivi eesotsas, libises suust
venekeelne vandesõna ja kohe ka eestikeelne
tunnussõna, aga oli juba hilja. Leitnant viidi
raske rinnahaavaga Tartu haavakliinikusse
Toomemäel, kus hoolimata kõigist pingutustest
teda päästa ei õnnestunud. Leitnant Herbert
Pinka suri 28. veebruaril.
27. märtsil algas skautidel uus sõjatee, verine
kui võidukas. Ülemjuhataja Joh. Laidonäri
käskkirjaga anti Skautide pataljon koos
Kuperjanovi partisanide pataljoni ja Kalevi
malevaga soomusrongide divisjoni käsutada.
Need
väeosad
olid
juba
varasemast
tegutsemisest üksteist tundma ja kõrgelt
hindama õppinud, mis nüüd edaspidisele
koostegutsemisele ainult kasuks tuli. Järgnesid
rasked lahingud Orava mõisa all, edukas rünnak
Leikoša ja Gorodištše küla all.
4. aprillil satuti Ivanovo-Boloto all vastamisi
mitmekordsete
traataedadega
kindlustatud
jooksukraavides paiknevate hästi relvastatud ja
hoopis
teisest
puust
kommunistlike
kütipolkudega. Siin kandsid aga skaudid raskeid
kaotusi ja eesmärk jäi saavutamata.
7. aprillil viidi skaudid Petseri alla . 9. aprillil
pidi algama suur pealetung kogu rindel. Nende
lahingute kohta kirjutab admiral Pitka oma
raamatus: “Selles Petseri operatsioonis said
soomusrongid
endile
eneseteadlikud
kaasvõitlejad, Kuperjanovi partisanid, Kalevi
maleva ja skaudid, mille läbi kujunes jõud, mis
purustas mitte üksi enamlasi,vaid kuhu ta iganes
peale tungis Landeswehri ja sakslaste
rauddiviisi. Need väeosad päästsid meid nii
mõnestki katastroofist.”
Järgneb…
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V.TAMM

Ristsõna nr. 28

Horisontaal:1.25.jaan. 8.Koht P-maal. 11.Eestiantartiseekspeditsiooni organiseerija. 13.Vaap.
14.Aedmari. 17.Kohusetäitja. 18.Koht L-Virumaal. 20.P…, tubli oled. 21.Hõbe. 22.N
nimi.23.Reesus faktor. 24.Joobumus. 25.Dirigent,in+n. 26Idamaade peamine toiduvili. 27.Obi
lisajõgi. 28.Tegutsemisluba. 31.…pudel. 32.Kõrgusaste. 33.Ehe. 34.Tonn. 36.Talispordiala.
39.Meri, mille äärde tuleb E antarktikajaam. 40.Tainjas segu. 43.N nimi. 45.Üht saareriiki.
Vertikaal: 1.Mehhiko alkoh.jook. 2.Matemaatika haru. 3.Sidesõna. 4.Malakas. 5.Kreeka täht.
6.Virgumine.7.Invaliid. 9…d, vana ingl.k. 143.Ex Officio. 14.Vanamees. 16.Silmahaigus.
19.Aseainet. 21.Kunst lad.k. 28.Prodaktiinium. 29.Asesõna. 30…r, lind. 31.Soome linn. 38.Kuulub
mulle. 42.Argoon. 44.USA kuukulgur. 45.Jäälõhkuja, mis hoiab lahti Pärnu sadama laevatee.
47.Küsisõna. 48…s, mädanik. 49.Asut.juht rahvapäraselt.
Lahenduslause: 35 10 41 3 N 49 15 24 46 12 31 8 37!
Ristsõna nr. 27 lahendus:TROOPIKA RIIETUSES JA RELVASTUSES
Nr.
Nr.
Nr.
kokku
Ostame kase paberipuud ja
25
26
27
3m küttepuud
1 Iljina Talvi
1
1
1
3
Hind soodne. Tasu kohe
2 Kibur Daisi
1
1
1
3
Tammaru Farm, Koonga vald
3 Koit Kalju
1
1
1
3
tel: 05238852
4 Lootsmann Kalju
1
1
1
3
5 Luur Evi
1
1
1
3
Müüme:
7 Pikkmets Aita
1
1
1
3
kuivatis kuivatatud, lõhutud
6 Pärn Salme
1
1
1
3
küttepuid
8 Soome Ain
1
1
1
3
tooreid saetud ja lõhutud
9 Tammann Alfred
1
1
1
3
küttepiud
Tammaru
Farm, Koonga
10 Tammearu Nora
1
1
2
tel: 05238852
11 Truus Leili
1
1
1
3
12 Viita Jaan
1
1
1
3

?
?
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
02.05
09.05
16.05
20.05
23.05
30.05

kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 16.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 14.00

Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Emadepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Kristuse taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
I Nelipüha jumalateenistus. Armulaud

Aita!

Õnnitleme aprilli
sünnipäevalapsi!
RITA KÄSPER
HINDREK ANNUK
KÜLLI SEPP
MAIA JÕESALU
AIME KAPAK
GENNADI KARTAŠOV
VILVE NÕMM
VIRVE PIIR
AITA PIKKMETS
VALDO JÕESALU
KALJU KESKOJA
HELMI RÄTSEP
HELMI SAAR
LEIDA RATSOV
MARIANNE LÕPP

Kindlat sammu, erksat meelt,
juubeleid siis palju veel!
Õnnitleme!

50
60
60
65
65
65
65
65
65
65
70
80
83
87
89

Lõpe “Lustilised”
Leida Rõigas!
Soovime Sinu hällipäeval
palju õnne!
Tiiu ja sinu lapsed ja
lapselapsed
Elvekene!

*KUULUTA*
Müüa lihatõugu lehm ja vasikas.
Tel. 44 62 352

07. mail

algusega kell 20oo
tähistame

KAISA JA
KERTTU SUIJA
24.03.2004

Soovime Sulle õnne!
Leida,Maimu,Enn,Tiiu

Lõpe klubis

EMADEPÄEVA

esinevad valla isetegevuslased
ja tantsuks mängivad omad mehed
JUNNUMAA KUUKIRI
trükkinud OÜ “Hansaprint”
Lehe väljaandja
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Koonga Vallavalitsus
Helgi Mitt 44 73 740

